ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ وﯾﻨﺪوز ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی
 USBﺑﺴﺎزﯾﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﺮزا | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾﺪ؟ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
دﻟﺨﻮاه روی ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﯾﮕﺮ ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﺪه از ﻧﻮ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ
ﺳﺎزی ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﻢ و ﺧﻢ ﻫﺎی آن ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﯿﺪ؟
ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ وﯾﻨﺪوز ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و
ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی آن دارﯾﺪ در ﺟﯿﺒﺘﺎن ﺣﻤﻞ ﮐﺮده و ﻫﺮ ﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ آن را در ﻫﺮ

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﯾﮕﺮی اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ؟

ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻄﻠﺐ آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﻣﻨﺘﻈﺮﺗﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ .در ﻫﻤﯿﻦ اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺑﮕﻮﻢ ﺑﺎ روﺷﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻢ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ راه اﻧﺪازی
 Windows To Goدر ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﯾﮏ دراﯾﻮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از وﯾﻨﺪوز  8ﯾﺎ  8.1و ﻳﺎ  10را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮده و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 Windows To Goﭼﯿﺴﺖ؟
 Windows To Goدر واﻗﻊ ﯾﮏ ﻧﻮع از وﯾﻨﺪوز  8.1ﻧﺴﺨﻪ ی اﯾﻨﺘﺮﭘﺮاﯾﺰ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا روی ﯾﮏ
دﯾﻮاﯾﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری و ﯾﺎ ﯾﮏ دراﯾﻮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ را روی آن ﻧﺼﺐ و از اﻃﺎﻻﻋﺎت ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه
درون اﯾﻦ دراﯾﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ آن ﻫﺎ را از ﻓﺮوﺷﮕﺎه وﯾﻨﺪوز ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ؟
ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  16ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ) 32ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﯾﺪه آل ﺗﺮ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد در آن ﻫﺴﺘﯿﺪ( و ﯾﺎ ﯾﮏ دراﯾﻮ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﯾﮏ ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری ﺗﺄﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾﮏ ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮏ ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری دارای ﺗﺄﺪﯾﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی درﺳﺖ  Windows To Goو ﻫﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮت ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ آن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری ﻋﺎدی

ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ راه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻮت ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری  USB 3.0ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد:
ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ  ISOﯾﺎ دﯾﺴﮑﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﯾﻞ ﻧﺼﺐ وﯾﻨﺪوز  8.1 ،8و ﯾﺎ  10ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ روش
ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ وﯾﻨﺪوز  10ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻻﯾﻨﺴﻨﺲ اﯾﻨﺘﺮﭘﺮاﯾﺰ ﻧﺪارﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ  ISOوﯾﻨﺪوز  10را از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 Rufusﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح ﺑﻮﺗﯿﺒﻞ ﮐﺮده .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان از  Command Lineﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
 GImageXﻧﺎم اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻧﺼﺐ وﯾﻨﺪوز را ﺑﻪ داﺧﻞ
ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری دارای
ﺗﺎﺪﯾﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار ﻧﺪارﯾﺪ.
ﻧﺤﻮه ی ﻧﺼﺐ Windows To Go
ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و آن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار Rufus
ﺑﻮﺗﯿﺒﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ و

ﺳﭙﺲ راه اﻧﺪازی آن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم روﺷﻦ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از
دو روش  Rufusو ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Command Lineرا اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻮﺳﻂ آن ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری ﺧﻮد را

ﺑﻮﺗﯿﺒﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  Command Lineﺑﺮای ﺑﻮﺗﯿﺒﻞ ﮐﺮدن ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ  Rufusﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻮﺗﯿﺒﻞ ﮐﺮدن ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  Command Lineﻫﺴﺘﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎً از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
روش دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد!

ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدن  CMDاﺑﺰار  Command Promptرا ﺑﺎز ﮐﺮده ،ﭘﺲ از آن ﺑﺮای ﺑﻮﺗﯿﺒﻞ ﮐﺮدن ﻓﻠﺶ
ﻣﻤﻮری از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ:

 .1دﺳﺘﻮر  diskpartرا وارد و دﮐﻤﻪ ی  Enterرا ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 .2دﺳﺘﻮر  list diskرا وارد و ﻣﺠﺪدا  Enterرا ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 .3دﺳﺘﻮر ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ دراﯾﻮ ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﭼﻨﺪ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ  14ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی در دﺳﺘﺮس ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ.
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ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ دراﯾﻮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از دﺳﺘﻮر select
 disk xاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪ ی  Xﺷﻤﺎره ی ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ.
دﺳﺘﻮر  cleanرا وارد ﮐﺮده ﺗﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی دراﯾﻮ ﺷﻤﺎ ﭘﺎک ﺷﻮد.
دﺳﺘﻮر  create part priرا وارد ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﯿﻦ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ از دﺳﺘﻮر  select part 1اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﻓﻌﺎل از دﺳﺘﻮر  activeاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺧﺮوج دﺳﺘﻮر  exitرا وارد ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮرﯾﺘﺎن ﺑﻮﺗﯿﺒﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از
ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﺎﻧﻨﺪ  AOMEI Partition Assistantاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﺑﻮﺗﯿﺒﻞ ﺑﻮدن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
وﺿﻌﯿﺖ » «Activeﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری ﺧﻮد را ﺑﻪ  NTFSﻓﺮﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﻢ؛ ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺗﯿﺒﻞ ﺷﺪه و آﻣﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ  Windows To Goروی آن راه

اﻧﺪازی ﺷﻮد.

اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﻧﺼﺒﯽ وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞ وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری ﺧﻮد ﻓﺎﯾﻞ  ISOوﯾﻨﺪوزی ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻓﻮﻟﺪر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه رﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺎﯾﻞ  install.wimرا ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ  ISOﮐﺎﻓﯽ

اﺳﺖ روی آن ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ی  Mountﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوز دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ
ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻧﺮم اﻓﺰار  GImageXرا ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﺑﺪون
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﺪﯾﻪ ﻣﺮاﺣﻞ راه اﻧﺪازی را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻧﺮم اﻓﺰار ،در ﺑﺨﺶ  Applyﮔﺰﯾﻨﻪ ی  Browseرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻓﺎﯾﻞ  ISOدر آن ﻗﺮار دارد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺎﯾﻞ  install.wimرا اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ.

روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ی  Applyﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻃﻮل
ﺑﮑﺸﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﮔﺮ ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮرﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  5ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.

ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  Windows To Goو
ﺑﻮت ﮐﺮدن وﯾﻨﺪوز ﺧﻮدﺗﺎن روی ﻫﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ  Windows To Goرا ﺑﻮت ﮐﻨﯿﻢ؟
اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻓﻠﺶ
ﻣﻤﻮری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ وﯾﻨﺪوز ﺧﻮد را از روی آن اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .اول از ﻫﻤﻪ و
ﭘﯿﺶ از ﺑﻮت ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ از روی دراﯾﻮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ  BIOSرﻓﺘﻪ و
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ی ﺑﻮت و را اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ روی ﯾﮏ دراﯾﻮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻠﺶ
ﻣﻤﻮری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ی ﻣﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ  BIOSﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در واﻗﻊ اوﻟﯿﻦ ﻗﻄﻌﻪ ی ﻧﺮم
اﻓﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه و ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ورودی
و ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ رود .اﮔﺮ آن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ را
روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻌﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ ،ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺑﻪ
اﺟﺮا در آورﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﻃﺮﯾﻘﻪ ی ﮐﺎر ﺑﺎ  BIOSرا ﺑﻠﺪ

ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺟﺎی ﻫﯿﭻ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاردی ﭼﻮن :ﻧﺤﻮه ی ﺗﻐﺮ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ی ﺑﻮت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ  BIOSﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﻮرت ﻫﺎی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻮت ﺷﺪن وﯾﻨﺪوز در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ.
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﮔﺮ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری ﺗﺎﺪ ﻧﺸﺪه ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﯿﺰی

ﺣﺪود  30دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻠﺶ
ﻣﻤﻮری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﯾﮏ ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری دارای ﺗﺎﺪﯾﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺰف ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری
ﺧﻮدر را از  BIOSاﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از آن وﯾﻨﺪوز ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ در ﻫﻤﺎن ورژﻧﯽ ﮐﻪ روی دراﯾﻮ
 Windows To GOﺷﻤﺎ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه ،ﺑﻮت ﺷﻮد.
ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وﯾﻨﺪوز را در ﺟﯿﺐ ﺗﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺒﺮﯾﺪ
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﻢ ،وﯾﻨﺪوز در ﺟﯿﺐ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﻫﺎی ﺧﻮد را روی وﯾﻨﺪوزﺗﺎن
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﻫﻤﮕﯽ ذﺧﯿﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻧﻈﺮﺗﺎن در ﻣﻮرد Windows To

 Goﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻘﺪر اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ روش ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی
ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻣﺎ درﯾﻎ ﻧﮑﺮده و آن ﻫﺎ را در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻈﺮات ﺑﺎ ﻣﺎ
در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

